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Foruma apraksts 
 

Šogad Eiropas Savienībā tiek atzīmēta Eiropas sociālā dialoga 30 gadu jubileja. Sociālais dialogs kā instruments ļāvis 
ES un tās dalībvalstīm veicināt sociālo mieru, stiprināt Eiropas sociālo modeli, paredzēt un pielāgoties ekonomikas un 
sociālām izmaiņām. Vienlaikus pēdējos gados, kā liecina Eiropas Komisijas 2014.gada pētījums par Industriālajām 
attiecībām Eiropā, ekonomiskās krīzes ietekmē sociālais dialogs ir smagi cietis. Papildus jau pastāvošajām sociālā 
dialoga prakses atšķirībām, ES dalībvalstīs ekonomiskās krīzes laikā palielinājās koplīgumu pārrunu decentralizācija 
un samazinājās koplīgumu pārklājums. Turklāt sociālie partneri – darba ņēmēju un darba devēju organizācijas – 
piedzīvoja biedru skaita samazināšanos un veiktspējas izaicinājumus. Kā atzīst Eiropas Komisija, valstis ar efektīvu 
sociālā dialoga sistēmu un praksi ir ekonomiski attīstītākas un konkurētspējīgākas un spēj labāk pielāgoties krīzes 
izraisītajām sekām. Tādēļ, lai īstenotu stratēģijas “Eiropa 2020” mērķus, nepieciešams aktivizēt sociālo dialogu un 
savlaicīgi iesaistīt sociālos partnerus makroekonomiskās pārvaldes reformu tapšanā t.s. Eiropas pusgada ietvaros. 

Sociālo partneru foruma ietvaros Eiropas un nacionālā līmeņa sociālie partneri, Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonda (EUROFOUND), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) eksperti diskutēs un dalīsies ar labās prakses piemēriem, lai rastu risinājumus sociālā 
dialoga un sociālo partneru stiprināšanai Eiropas, nacionālajā, nozaru un uzņēmumu līmenī. Sociālo partneru foruma 
laikā ir paredzēta augsta līmeņa paneļdiskusija par sociālā dialoga lomu, esošo situāciju un izaicinājumiem 
ekonomiskai izaugsmei un kvalitatīvai nodarbinātībai, kā arī trīs paralēlās sesijas, kuras būs veltītas noteikta līmeņa 
sociālajam dialogam – trīspusējām sociālajām dialogam nacionālajā un reģionu līmenī, nozares līmeņa sociālajam 
dialogam un uzņēmuma līmeņa sociālajam dialogam.  

Augsta līmeņa paneļdiskusijas dalībnieki iepazīsies ar sociālā dialoga situāciju un salīdzinošajām perspektīvām ES 
dalībvalstīs, diskutēs un sniegs rekomendācijas par sociālā dialoga atjaunošanu sabalansējot darba devēju un darba 
ņēmēju intereses ekonomiskai izaugsmei, augstas kvalitātes darbavietām un konkurētspējai.  

Paralēlās sesijas Sociālā dialoga sistēma ekonomiskai izaugsmei un konkurētspējai ietvaros tās dalībnieki 
iepazīsies ar trīspusējā sociālā dialoga nacionālajā un reģionālajā līmenī salīdzinošajām perspektīvām ES, sociālo 
partneru lomu ekonomikas un sociālo politiku un tiesību aktu veidošanā. Savukārt Nīderlandes, Luksemburgas un 
Čehijas sociālie partneri dalīsies ar trīspusējā sociālā dialoga labās prakses piemēriem un ieteikumiem. 

Paralēlā sesija Nozares sociālais dialogs produktivitātei un konkurētspējai ir veltīta nozaru sociālā dialoga 
attīstības tendencēm, izaicinājumiem un iespējām ES. Nozaru sociālie partneri no Nīderlandes, Vācijas un Latvijas 
prezentēs labās prakses piemērus un kopā ar EUROFOUND un Eiropas līmeņa nozaru sociālajiem partneriem sniegs 
rekomendācijas nozaru sociālā dialoga un to struktūru stiprināšanai. 

Visbeidzot, paralēlās sesijas Industriālās attiecības produktivitātei un konkurētspējai dalībnieki pievērsīsies 
sociālajam dialogam un koplīgumu pārrunām uzņēmuma līmenī. Īpaša uzmanība tiks veltīta sociālajam dialogam un 
koplīgumu pārrunām mazajos, vidējos un mikrouzņēmumos. Sesijā tiks prezentēta labā prakse no Somijas, Zviedrijas, 
Latvijas un Austrijas. Nacionālā un Eiropas līmeņa sociālie partneri dalīsies ar ieteikumiem sociālā dialoga 
stiprināšanai uzņēmumu līmenī. 

Sociālo partneru foruma noslēgumā tiks prezentētas Sociālo partneru foruma rekomendācijas sociālā dialoga 
attīstībai ES, nacionālā, reģionā, nozaru un uzņēmumu līmenī. Rekomendācijas tiks iesniegtas Eiropas sociālajiem 
partneriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības prezidentūrai (ES nodarbinātības, sociālās politikas, veselības 
un patērētāju neformālajai lietu padomei (EPSCO), kas notiks 2015.gada 20.-22. aprīlī.  


